
 
 
 
Rechtskader van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens 

 
De rechtsgrondslag is “Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG. 

Op 1 februari 2012 heeft de ERK uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 (vgl. 
Besluit nr. 11/2012 van 1.2.2012) vastgesteld. 

Andere wetgeving die relevant is in de context van de bescherming van privacy is: 

• Het Verdrag betreffende de Europese Unie 

• Het EU-Handvest van de grondrechten 
De Europese Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn opgenomen in het handvest, waarmee 
voor het eerst specifiek recht op de bescherming van persoonsgegevens werd verleend. 

• Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
(algemene verordening gegevensbescherming) 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

• Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

• Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” (vorige verordening van toepassing op de EU-instellingen, -
agentschappen en -organen). 

• Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (vorige richtlijn van toepassing binnen de EU vóór de algemene verordening gegevensbescherming 
(GDPR — General Data Protection Regulation) van kracht werd) 

• Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie). 

• Richtlijn 1999/93/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor 
elektronische handtekeningen 

• Verordening (EU) nr. 910/2014 
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=NL
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=NL


 
• Verordening (EG) nr. 1049/2001 

van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Aangezien Verordening nr. 1049/2001 niet van 
toepassing is op de Rekenkamer, nam de ERK echter het volgende besluit, van toepassing sinds 1 maart 1997. 

• Besluit nr. 18/97 van de ERK 
houdende interne regels betreffende de behandeling van verzoeken om toegang tot de documenten waarover 
de Kamer beschikt 

• Besluit nr. 12/05 van de ERK van 10 maart 2005 
tot vaststelling van de voorwaarden, beperkingen en procedures van toepassing op de toegang van het publiek 
tot documenten van de ERK en tot intrekking van Besluit nr. 18/97 van de ERK 

• Besluit nr. 14/2009 tot wijziging van Besluit nr. 12/05 van de ERK inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van de Rekenkamer. 

• Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad 
van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de 
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

• Verordening (EG, Euratom) nr. 1700/2003 van de Raad 
van 22 september 2003 tot wijziging van Verordening (EEG, EURATOM) nr. 354/83 inzake het voor het publiek 
toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 

• Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
gezien het feit dat de Raad van Europa ernaar streeft de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
zoals het recht op eerbiediging van het privéleven, te erkennen, behouden en beschermen 

• Verdrag 108 van de Raad van Europa 
verschaft waarborgen voor de rechten en fundamentele vrijheden van iedereen, in het bijzonder het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levensfeer, gezien de toenemende grensoverschrijdende stroom van 
persoonsgegevens die automatisch worden verwerkt 

• Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van 
openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot 
wijziging van Richtlijn 2002/58/EG 

• Richtlijn 2009/136/EG tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming 

• Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt (“richtlijn inzake elektronische handel”) 

• Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 
telecommunicatiesector, vervangen door Richtlijn 2002/58/EG 

• Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, niet langer van kracht, 
vervangen door Richtlijn (EU) 2016/680 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=NL
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=NL


 
Andere relevante teksten 

• Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 
• Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=NL

